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Novelas

SEXTA-FEIRA
Rania e Fairouz se emocio-
nam ao ver Dalila com So-
raia. Davi aparece no sonho 
de Eva e Cibele. Mamede 
pede que Ali e Sara levem 
seus filhos para conhecer 
sua casa no Oriente Médio. 
Rania se preocupa com um 
comentário feito por Dalila. 
Rania confirma a gravidez 
de Santinha e a convence a 
falar com Fauze. Marie e Le-
tícia ajudam Helena a se ar-
rumar para seu casamento. 
Hussein e Helena se casam. 

ÓRFÃOS DA TERRA BOM SUCESSO A DONA DO PEDAÇO

SEXTA-FEIRA
Alberto esconde de Marcos 
que demitiu Paloma por 
causa da ameaça de Diogo 
e Nana. Leila, Bezinha e Ba-
tista percebem a tristeza de 
Alberto com a ausência de 
Paloma. Marcos deixa claro 
para Paloma que não con-
corda com sua demissão. 
Jeniffer se mostra solidária 
a Alice. Francisca incentiva 
Alice a escrever na internet 
usando um pseudônimo. 
Mauri se preocupa com o 
abatimento de Alberto. 

SEXTA-FEIRA
Vivi e Camilo combinam 
suas condições para o ca-
samento. Maria da Paz tenta 
acalmar Marlene e Evelina 
diante da proposta de Ante-
ro. Jô discute com Kim. Mar-
lene decide cuidar de Antero 
na esperança de que ele 
recupere sua memória. Téo 
hesita em armar novamente 
para Jô e Agno sugere um 
novo plano. Jô aceita investir 
em um negócio de alto risco. 
Vivi mente para Chiclete e 
termina o relacionamento.

SÁBADO
Camila inicia seu depoimen-
to. Dalila reclama de ter a 
alta adiada. Padre Zoran 
convida Missade a voltar a 
dar aulas no Instituto. Ben-
jamin sente ciúmes de Le-
tícia. Letícia fica encantada 
com o trabalho de Faruq 
no hospital público . Cibele 
repreende Aline e Miguel 
por serem preconceituosos. 
Camila não revela toda a ver-
dade em seu depoimento. 
Benjamin explica seu projeto 
secreto para Letícia. 

SÁBADO
Eric conta a Paloma que em-
prestou dinheiro para Alber-
to comprar a Editora com 
a promessa de que viraria 
sócio e teria seu livro publi-
cado. Paloma fica surpresa 
ao saber que Alberto não 
cumpriu as promessas. Eric 
convida Paloma para ser sua 
secretária particular. Marcos 
convence Jesse Júnior a ir 
à Bienal. Ramon estranha o 
convite de emprego de Eric 
para Paloma. Eric confronta 
Alberto.

SÁBADO
Maria da Paz e Amadeu so-
correm Chiclete. Maria alerta 
Vivi, que visita o ex-namo-
rado no hospital. Chiclete é 
rude com Vivi. Vivi aceita o 
anel de noivado de Camilo. 
Régis apresenta Arthur a 
Maria da Paz. Rock e Paixão 
trocam provocações. Cássia 
desabafa com Merlin. Vivi 
conhece Berta, governanta 
da nova casa de Camilo. 
Camilo orienta Berta a vigiar 
Vivi. Joana aceita ir à luta 
de Rock.

SEGUNDA-FEIRA
Eric não aceita as desculpas 
de Alberto e afirma que irá 
lhe tirar tudo o que ama. 
Diogo fica surpreso ao sa-
ber por Alberto que Eric 
assumirá as dívidas da Pra-
do Monteiro. Alberto pensa 
em vender a mansão para 
pagar as dívidas. Paloma se 
surpreende quando Gabriela 
avisa que está namorando 
Vicente. Diogo teme que 
Eric conte a Nana que o 
estava ajudando a sabotar 
a editora.

SEGUNDA-FEIRA
Vivi afirma a Camilo que não 
tem sentimentos por ele e 
se recusa a dormir com o 
marido. Antero se lembra 
do documento que anula a 
transferência da fábrica para 
o nome de Jô, mas garante 
a Maria da Paz que não fez 
uma cópia. Por ordem de 
Camilo, Berta tranca Vivi 
em seu quarto. Otávio deixa 
a casa de Beatriz. Zé Hélio 
convida Beatriz para a luta 
de Rock. Maria da Paz per-
cebe a mudança de Régis.

| Na vida real, Juliana Paes já aprendeu a fazer o 
famoso bolo de canela da novela. Agora ela quer se 
arriscar no bolo de abacaxi em caldas. Os filhos da atriz 
estão adorando. 

| Com contrato até 2022, Sabrina Sato deverá co-
mandar um reality de namoro na Record TV no ano que 
vem. Preparando-se para o carnaval, ela terá um bloco 
de rua, em São Paulo. Além de desfilar como rainha de 
bateria da Gaviões da Fiel.

 
| Monalisa Perrone não revela qual será o salário dela 

na nova CNN Brasil. Mas para sair da Globo, ela exigiu 
um cláusula no contrato: não será vista na bancada de 
telejornal na madrugada. Para apresentar o “Hora Um”, 
ela dormia das 17h às 23h, chegava na emissora a uma 
da manhã. Aparecia no ar às 4 da manhã. Na CNN Brasil 
estará à frente de um jornal no horário nobre. 

| Dizem que amigos de Caio Castro e Grazi Massa-
fera não apostam que vai dar namoro após “ficada” na 
festa de aniversário de Luciano Huck. Embora os dois 
estejam solteiros, acham que foi mais “curtição”.

| Maiara, da dupla com Maraisa, anda flutuando: subiu 
na balança e descobriu que já emagreceu dez quilos 
em menos de dois meses. Ela vai até colocar um novo 
espelho no quarto. Agora só falta Maiara se casar com 
Fernando, da dupla com Sorocaba. 

| Celso Freitas, âncora do Jornal da Record, achou 
“mesquinho” não ser sido mencionado na celebração 
de 50 anos do Jornal Nacional. Ele ficou na bancada 
dez anos. Mas se tivesse sido convidado para a festa, 
Celso também não iria.

DIVULGAÇÃO

Deborah Secco re-
cebeu a encomenda 
de engordar 8kg para 
fazer Alexia, sua per-
sonagem em “Salve-se 
quem Puder”, próxi-
ma novela das sete da 
Globo. A personagem 
de Deborah vai travar 
uma luta contra a ba-
lança. Detalhe: a atriz 
já engordou 5kg. Falta 
pouco...


